
Valgkomiteens kommentarer 
 
Sakliste pkt 7: 
Valgkomiteen registrerer en aktivitet både i tømmeromsetning og i styrearbeid i Follo 
som tilsier at vi ønsker å støtte administrasjonens forslag til godtgjørelse for sittende 
styre i Follo skogeierlag pålydende kroner 16 tusen til leder og kroner tre tusen til 
resterende styremedlemmer. Dette også fordi det er god økonomi i skogeierlaget. 

 
Sakliste pkt 8: 
I sitt arbeide frem mot årsmøtet har valgkomiteen registrert at det i senere tid i Follo har 
vært praktisert å følge hovedstyrets praksis å velge varamedlemmer til styret i 
nummerorden for ett år av gangen. 
 
Da de fem kommunenes skogeierlag ble slått sammen til Follo skogeierlag ble det 
praktisert toårige valg av styremedlemmer og personlige varamedlemmer for disse fra de 
respektive kommunene i Follo. Det har derfor vært tilstrebet at har blitt valgt samtidig for 
to år av gangen i hver kommune. 
 
I Viken Skog praktiseres valg av vararepresentanter noe forskjellig. Til styret i Viken Skog 
SA velges det to varaer ved nummerorden på grunn av ønske om verving av 
enkeltpersoner til fremtidige styreplasser. Dette har ikke hatt samme aktualitet for Follo 
sin del, hvor kommunal representasjon har vært viktigere. Valgkomiteen tror at tidligere 
tilsendte protokollutkast med valg av varaer med nummerorden fra administrasjonens 
side er skyld i at dette en periode har blitt praktisert annerledes i Follo. 
 
Etter samtale med administrasjonen rundt dette, har administrasjonen og vår valgkomite 
kommet frem til at det anbefales overfor årsmøtet å fortsette ordningen med personlige 
varaer i Follo, slik det ble gjort tidligere. Men for at denne ordningen formelt skal foregå 
korrekt, bør det en endring til i de lokale vedtektene for Follo. Men siden 
administrasjonen allerede nå signaliserer at det i annen sammenheng vil bli foretatt 
endringer i hele Viken Skogs vedtekter til årsmøtene i 2023, anbefaler valgkomiteen at vi 
legger frem forslag til endringer overfor Follo skogeierlags styre i forkant av neste års 
årsmøte, slik at disse endringene kan samkjøres.  
 
Valgkomiteen anbefaler derfor årsmøtet at det foretas valg i år hvor tidligere års 
prosedyre gjennomføres og protokollføres. Det vil som sagt bety at det foretas valg av 
personlig vara i stedet for valg av vara i nummerorden. I praksis vil det bety at de tre 
varaene til sittende styremedlemmer nå velges for ett år, mens de to varaene til de to 
styremedlemmene som velges i dag får varaer som også velges for to år. 
 
Valgkomiteen foreslår samtidig at valgkomite og vara til disse blir valgt med samme 
modell, det vil si at disse følger sin respektive kommunes styre- og varamedlems 
valgperiode.  
 
Med dette oppnår man at både vara til styre, valgkomitemedlem og vara til 
valgkomitemedlem blir sittende i en lengre periode enn hva tilfellet har vært i det senere. 



I praksis mer kontinuitet ved færre utskiftinger og mindre valgarbeid for flere i 
organisasjonen.  
 
Når det gjelder valg av leder, kreves det etter vedtektene skriftlig valg. Hvis årsmøtet ikke 
spesielt ønsker det, kreves det ikke skriftlig valg av de andre representantene på valg. Når 
det gjelder valg av nestleder i styret, foreslår komiteen at konstituert styre velger denne 
selv. 
 
 
Sakliste pkt 9: 
Når det gjelder valg av to utsendinger med varautsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA 
foreslår valgkomiteen at leder stiller og at konstituert styre selv velger hvem som skal 
stille som andre utsending. Og at konstituert styre også velger varautsendinger til 
utsendingene til årsmøtet i Viken Skog SA 31. mars. 
 


